
A készletgazdálkodás továbbfejlesztésének lehetőségei 
a hadtápszolgálatban 

K. T ó t h L a j o s alezredes 

A hadtápszolgálatban folyó készletgazdálkodás, az MN harckészült
ségbe helyezési (mozgósítási), valamint fenntartási szükségleteinek ki
elégítését biztosító készletek kialakítására irányuló tevékenység és az 
ezzel kapcsolatos tervezési és ellátási feladatok rendszere. 

A készletgazdálkodás keretében folyik: 
- a harckészültségi (mozgósítási) utasításokban meghatározott kész

letek biztosításának, megalakításának tervezése, bonyolítása, 
- a kiképzési feladatok végrehajtásához, a hadsereg működéséhez, 

a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakörülményeinek megfelelő 
színvonalon tartásához szükséges készletek biztosításának tervezése, a csa
patok folyamatos ellátása. 

A készletgazdálkodás rendszerében az elmúlt évek során folyamatos 
fejlődés következett be. Számottevő minőségi változás, hogy a hadtáp
szolgalat anyagi készleteinek jelentős része az állandó készenlét idősza
kában kettős rendeltetésűvé vált, egyaránt szolgálja a harckészültségi, 
valamint a békekiképzés, ellátási feladatok megoldását. Ennek követ
keztében a hadiszükségleten belül arányaiban azon anyagi (,,MZ") kész
letek mennyisége, amelyek kizárólag a harckészültségbe helyezés (moz
gósítás) elrendelése esetére kerülnek megalakításra. Lényegében 
ma már a csapatok harckészültsége hadtápbiztosításának alap
ját zömmel azok az anyagi készletek képezik, amelyek az állandó ké
szenlét időszakában a kiképzési és egyéb feladatok megoldását is szol
gálják. A csapatok feladata, hogy ezeket az anyagokat állandó hadihasz
nálható állapotban tartsák, s e készletek szintjéhez viszonyítva alakítsák 
meg a hadiállományra való feltöltéshez szükséges „MZ" készleteket. 

A béke- és hadicélokat egyaránt szolgáló készletgazdálkodási rend
szer kialakítására való törekvésnek - amely alapvetően összhangban 
van a hadművészet követelményeivel - nem utolsósorban gazdaságos
sági alapja is van, illetve a gazdasági hatékonyság kérdésével is össze
függ. Ez nyilvánul meg például a vezetésnek a minden időjárási viszo
nyok között megfelelő, ,,réteges öltözködés" elvén alapuló, egységes hadi
és gyakorló ruházat, valamint a sorállomány kimenő ruházatának ki-
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alakítására hozott döntésében, melyet a ruházati szolgálat lényegében 
változatlan költségfedezet mellett valósított meg, megfelelő színvonalon 
téve eleget mind a katonai műszaki követelményeknek, mind a fejlődő 
társadalmi kulturális igényeknek. Hasonló példaként említhető meg az 
üzemanyag szolgálatban is a külön „B" és „M" üzemanyag technikai 
Eszközkészletek megszüntetése és az egységes készletgazdálkodás meg
valósítása, mellyel jelentős belső tartalékokat szabadítottak fel. 

Korábban a béke- és az „MZ" rendeltetésű készletek egy része, az 
azokat alkotó anyagok fajtáját tekintve eltért egymástól (például a 
személyi állomány gyakorló és hadiruházata). A békekészletek mellett 
külön, a teljes hadiállományra le kellett tárolni az „MZ" készleteket, 
valamennyi anyagból, amelyek volumene ennek következtében nagy ará
nyokat öltött, s jelentős eszközöket (költségvetést, devizát, tárolóteret) 
kötött le. Az ellátási és szállítási feladatok nagy részét az „MZ" készletek 
megalakításával, állandó szinten tartásával kapcsolatos feladatok képez
ték. A körülmények indokolttá tették a készletgazdálkodás megosztott
ságát, a harckészültség és a fenntartási szükségletek biztosítási (ellátási) 
rendszerének elkülönültségét. 

A készletgazdálkodás rendszerében bekövetkezett fejlődés mellett a 
fő problémát jelenleg annak a korábbi időből fennmaradt - ma már 
túlhaladott és indokolatlan - megosztottsága okozza, amely állapot nega
tívan befolyásolja a gazdasági hatékonyság további fokozásának lehető
ségeit és több területen felesleges párhuzamosságokat konzervál. Jellemző 
erre a helyzetre a „B" és „M" anyagellátási rendszer elkülönültsége és 
színvonal különbsége. Míg a béke anyagellátási rendszerben a csapatok 
jelentős hatáskörrel rendelkeznek a költségvetési előirányzat felhasz
nálása, átcsoportosítása, a szükségletek biztosítása terén, addig az „M'' 
anyagellátás rendszerében a tervezés és biztosítás terén túlnyomórészt 
merev szabályok, kötöttségek, bürokratikus módszerek dominálnak. 

Zavarólag hat a csapatoknál a kialakítandó különböző rendeltetésű 
készletek sokfélesége és azok megalakítására, tárolására, nyilvántartá
sára, elszámolására vonatkozó különféle szabályozások. Jellemző erre, 
hogy az „MZ" anyagokról a csapatoknak még ma is külön, titkosan 
kezelt nyilvántartást kell vezetni és külön anyagelszámolást (készlet
jelentést) kell készíteni és felterjeszteni annak ellenére, hogy ez az 
anyagmennyiség a békében élő alakulatok esetében már korántsem a 
hadiszükséglet egészét teszi ki, annak csak egy kis részét képezi. Objek
tív szükségszerűséggé vált a készletek egyértelmű rendezése, megfelelő 
csoportosítása, egységbe foglalása. 

A hadtápszolgálatban folyó készletgazdálkodás továbbfejlesztésének 
célszerű iránya, az egységes készletgazdálkodás megvalósítása. Célja, 
megteremteni a feltételeit a jelenlegi megosztottságból, a készletek több
féleségéből fakadó párhuzamosságok megszüntetésének, a készletgazdál
kodás hatékonyabbá tételének. Az egységes készletgazdálkodás megvaló
sítása egyben szerves részét képezi a hadtápszolgálat integrált gazdál
kodási rendszerére vonatkozó perspektív elgondolásnak. 

Az egységes készletgazdálkodás tartalma: a hadtápszolgálat külön
böző rendeltetésű (,,B" és "MZ") anyagi készleteinek elsősorban tervezés, 
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számvitel és - elszámolás szempontjából - egységes készletként való 
felfogása é3 kezelése, mely az állandó készenlét időszakában alapját 
képezi: 

az MN csapatai harckészültsége (mozgósítása) hadtápbiztosításá-
nak, 

a kiképzési feladatok végrehajtásának, a hadsereg működésének, 
a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakörülményei megfelelő 

színvonalon tartásának. 

Az egységes készlet elvileg megoszlik: 
nem csökkenthető készletre és 

- fogyó (kiképzési) készletre. 

A „nem csökkenthető készlet'·'-be azon anyagi es technikai eszközök 
tartoznak, amelyek az egységek hadiállománytábla szerinti - a vonat
kozó harckészültségi, mozgósítási utasítások alapján elrendelt - szük
ségletét képezik és elvonulás esetén általában magukkal visznek. Ide 
tartoznak: 

a mozgó és kiegészítő készletek, 
- az „M" napokra megalakított készletek, 
- a személyi állomány felszereléséhez, a hadtáp alegységek műkö-

déséhez, a technika kiszolgálásához szükséges hadianyagok (a személyi 
állomány hadiruházata és felszerelése, a hadtáp technikai eszközök, fel
.szerelések stb.), 

- egyéb elrendelt készletek. 

A fogyó (kiképzési) készletbe tartozik a „nem csökkenthető készlet"
en felüli anyagmennyiség, mely a kiképzési, napi ellátási feladatok meg
oldását szolgálja. 

A „nem csökkenthető készlef' fogalom bevezetését a harckészültség 
(mozgósítás) anyagi biztosítása megváltozott módszere - az a körülmény, 
hogy a hadiszükséglet anyagi alapját ma már zömmel az állandó készen
lét időszakában a csapatok használatában levő, kiképzési, ellátási feladatokat 
is szolgáló anyagi készletek képezik -, valamint a különböző céllal létre
hozandó készletek egységes rendszerének kialakítása indokolja. Szükség 
van egy olyan fogalom alkamazására, amely tükrözi a megváltozott 
helyzetet. 

Korábban a harckészültsé; (mozgósítás) anyagi alapját az e célból 
létrehozott mozgósítási záort készletek képezték. Ezek a hadiállomány
táblák alapján kialakított, egy-egy szervezési időszakra vonatkozó, állandó 
szintű készletek voltak, amelyekhez a csapatoknak - VKF-i engedély 
nélkül - tilos volt hozzányúlni, a készletek mennyiségét megváltoztatní. 

A mai viszonyok között az „MZ" készlet fogalma alapvetően a hadi
állományra való feltöltéshez, illetve az elrendelt készletek szintjére való 
kiegészítéshez szükséges anyagmennyiségre szűkült. Lényegében ez a 
békében élő alakulatok vonatkozásában a hadiszükséglet egy, általában 
kis részét jelenti, amelyet a csapatok saját számvetéseik alapján - a 
békeállomány (-készlet) függvényében - alakítanak meg és tartanak 
megfelelő szinten (csökkentik vagy növelik). A kiképzési (ellátási) célo
kat is szolgáló anyagi készletek szintje ugyanis az alakulatok béke sze-
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mélyi és technikai feltöltöttségének és az ebben bekövetkező változások 
függvénye. Ha ezek a változások jelentősek, annak megfelelően gondos
kodni kell a letárolt „MZ" készletek mennyiségének módosításáról. Ebből 
következik, hogy a hadiszükségletek biztosítása lényegében egy olyan 
rugalmas készletgazdálkodáson alapszik, melynek anyagi bázisát a csapa
tok összkészlete (,,B" és „M" készletek együttesen) képezi. Ezt a tartalmat 
fejezi ki a „nem csökkenthető készlet" fogalom, amely nevében jelzi, 
hogy egy állandó szinten tartandó készletrö! van szó és belső mechaniz
musában egy rugalmas, mindig az adott helyzethez, körülményekhez 
e.lkalmazkodé készletgazdálkodást takar. Egységbe foglalja a csapatok 
hadiszükségletét képező különböző készleteket, amelyek megalakítása a 
csapatok összkészletéből: 

- alapvetően a napí kiképzési, ellátási feladatokat is szolgáló anyagi 
és technikai eszközökből, valamint 

- harckészültség (mozgósítás) esetére letárolt anyagi és technikai 
eszközökből történik. 

Az egységes készletgazdálkodás megteremtésével alapvetően a csa
patoknál egy objektíve kialakult. helyzet kerül hivatalosan is szabályo
zásra, amelynek kapcsán lehetőség nyílik: 

- a gazdasági hatékonyság további fokozására, 
- a gazdálkodás rendszerében meglevő párhuzamosságok felszámo-

lására is. 

Abból kiindulva, hogy a csapatok hadiszükséglete (a nem csökkent
hető készlet) biztosításának alapját az egységes készlet képezi, további 
letárolt készletek szabadíthatók fel, illetve csoportosíthatók át más 
hiányok pótlására. !gy például a békében meglevő gép- és harcjárművek 
kiképzési készletet képező tartály javadalmazásának a harckészültségi 
mozgókészletbe történő beszámításával felszabadíthatók az ezen a cí
men Jetárolt „MZ" hajtóanyagok.1 

További „MZ" készlet felszabadítást lehetne elérni, ha a békében 
élő ,,M" azonnali és a rövid készenléti idejű elvonuló alakulatok hadi
állományra való feltöltéséhez, illetve az elrendelt készletszintre való 
kiegészítéshez szükséges anyagokat a békekiképzési (fogyó-) készletből 
alakítanák meg. Fokozatosan - több év alatt - megvalósítható ez a 
békében élő, hosszabb készenléti idejű alakulatoknál is. Ez esetben a 
békében élő alakulatok letárolt készletei egységesen az „M" készlet 
megnevezést kaphatnák, míg az ,.MZ" készlet fogalmat - a tartalomnak 
megfelelően - csak a békében nem élő alakulatok vonatkozásában lenne 
célszerű használni. fgy egységessé válik a készletek összetétele is, a 
békében élő alakulatok hadiszükséglete kiképzési (fogyó-) anyagokból, 
a nem élőké „MZ" anyagokból kerülne megalakításra. Mindez végső 
:oron tovább szilárdítja a készletgazdálkodás egységét, egyszerűsíti a 
tErvezést, a készletek megalakításával kapcsolatos feladatokat. 

Az egységes készletgazdálkodás alapján létrejönnek a feltételei az 
egységes csapattervezési rendszer kialakításának, a béke- és hadiszükség-

1 Ez a hajtóanyag mennyiség az elvonuló szárazföldi csapatok vonatko
zásában 46G t benzint és 154.0 t gázolajat tesz ki. 

101 



letek biztosításával kapcsolatos ellátási, szállítási feladatok koordinált 
végrehajtásának, az egységes számviteli és anyagelszámolási rendszer 
megteremtésének. 

A békében élő alakulatok hadiszükségletének tervezési és biztosítási 
(igénylés, vételezés, szállítás) folyamata beilleszthető a békegazdálkodás 
(tervezés, ellátás) rendszerébe, illetve a két fajta (,,B" és „M") ellátási 
rendszer összhangja kialakítható. Ezáltal jelentős többletfeladattól 
tehermentesíthetők a csapatok és azok elöljáró hadtáp törzsei, valamint 
az ellátó szervek. Feloldható az „M" készleteknek külön raktárba tör
ténő elhelyezési követelménye, amely további tárolótér felszabadítást 
jelenthet. Csökkennek a szállítási költségek. Megszüntethető a „B" és 
,,MZ" anyagok párhuzamos nyilvántartása, s ezen anyagok átcsoportosí
tásával kapcsolatos adminisztráció, valamint a kétcsatornás anyagelszámo
lás és készletjelentés. Az egységes készletről egységes anyagelszámolás 
és készletjelentés kérhető be a csapatoktól, melynek feldolgozása gépi 
úton történhet. Ezen az alapon kialakítható a hadtápszolgálat anyagi 
készleteinek központi gépi nyilvántartási rendje. 

összkészlet { 

MegjegyzCs: 

Az egységes készlet modellje 

Altalában 1-3 havi fogyó, illetve 
a gazdálkodási időszak alatti folya
matos ellátást biztosító készlet 

Használatban: 
A katonán levő felszerelés, a gép
kocsi tartályában levő hajtó
anyag, a gépkocsin levő üzem
anyag technikai eszköz, hadtáp 
technikai eszközök stb. 

Raktárban tárolt „M" készlet (a 
hadiállományrn \'aló feltöltéshez) 

A nem csökkenthető készlet összetevődik: 

1 

1 

1 

J 

1 

maximális klt. 
szint 

fogyó- (kikép-
zési) készlet 

jelző készlet 
szint 

minimális 
készlet szint 

nem csökkent
hető készlet 

- a személyi állomány hadinorma szerinti felszereléséhez, a technika ki-
- a harckészültségi utasításban elrendelt mozgó- és kiegészítő készletekből, 
- az „M" napokra megalakítandó készletekből, 

szolgálásához, a hadtáp alegységek harc alatti működéséhez szükséges 
anyagi és technikai eszközökből, 

- egyéb elrendelt, meghatározott szinten tartandó készletekből. 
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